
 دوازده عدد در السالم علیهم ائمه انحصار روایی قرائنبررسی 

 محمد شهبازیان 

 21  چاپ شده در فصلنامه علمی ترویجی پژوهش های مهدوی ش

 چکیده 

 آن تسمیه وجه و اند بوده مشهور و معروف امامی دوازده مسلمانان به امامیه ،شیعه اسالمی مذاهب تاریخ در

 آشکار وصیت و تصریح با که باشد می (وآله علیه اهلل صلی) محمد حضرت از پس امام دوازده به اعتقاد نیز

 تارو با چنان وصی و امام دوازده به اعتقاد و خصوصیت این . اند شده معرفی  ازایشان پس اوصیای عنوان به

 سنت اهل و شیعی مختلف های فرقه از ها آن مخالفین حتی که است شده عجین امامی دوازده شیعیان پود

 کنون و گذشته دراست . گردیده شیعیان اکثریت برای خاص عنوان و اند نموده اشاره بدان خود کتب در

 ائمه عدد بودن افزون ادعای متشابه های گزاره برخی به تمسک با که شود می و گردیده یافت هایی فرقه

دارند تا عدد دوازده در روایات شیعی د.این دسته ازمدعیان تالش ان نموده را بیشتر یا سیزده به السالم علیهم

و اهل سنت را حصر اضافی دانسته و با تمسک به برخی از روایات متشابه ،تعداد اوصیای حضرت رسول را 

 های نگاشته در روایی قرائن تمام آوری جمع عدم و دیدگاه این به پاسخ ضرورت  بیش از دوازده نفر بدانند .

 اثبات روایی قرائن از گیری بهره با تا ایم نموده تالش پژوهش این در و تاس بوده پژوهش این انگیزه پیشین

 ، روایی تایید بر عالوه دیدگاه این و بوده دوازده عدد به صورت حصر حقیقی بیان گر ائمه تعداد که نماییم

 های جریان به منتقدانه ونگاهی بوده تحلیلی– توصیفی بحث روش. باشد می نیز شیعه اجماع بر متکی

 . دارد انحرافی

  کلیدی واژگان

 دوازده ، ،ائمه ،انحصار روایت قرائن،

 بیان مساله

 اعتقاد نیز آن تسمیه وجه و اند بوده مشهور و معروف امامی دوازده مسلمانان به امامیه ،شیعه تاریخ طی در

 عنوان به آشکار وصیت و تصریح با که باشد می (وآله علیه اهلل صلی) محمد حضرت از پس امام دوازده به

 ،این دارد وجود امامی دوازده شیعیان عقیده در که دیگری ویژگی. اند شده معرفی  ازایشان پس اوصیای



 است بوده توقیفی عدد این وآله علیه اهلل صلی محمد حضرت زمان از است قائل و دانسته انحصاری را تعداد

اما در گذشته و حال افراد و گروههایی را می توان یافت که ادعا نموده اند اوصیای پیامبر صلی اهلل علیه  .

وآله بیش از دوازده نفر بوده و هیچ قرینه ای در روایات مبنی بر انحصار آن ها در عدد دوازده وجود ندارد 

یل بصری مدعی یمانی دیگر مانند احمد اسماع ، برخی1.برخی از این افراد تعداد اوصیا را چهارده نفر دانسته 

و جماعتی دیگر مانند زیدیه و اسماعیلیه حد محدودی  2 بیست و چهار نفر افزایش داده را به ،تعداد اوصیا

او را برد و بن أحمد بن محمد الکاتب( نام می نجاشی از فردی با نام )هبة اهلل برای تعداد اوصیا قائل نیستند .

با  3 ثابت کند. نام زید بن علی بن الحسین را نیز در میان اوصیاکند که تالش می داندزیدیه میاز طرفداران 

این همه حتی یک روایت که با عبارتی صریح ،تعداد امامان را سیزده تن یا بیشتر اعالم کرده باشد وجود 

تأکید  علیه السالم  امامان معصومگانه بودن علمای شیعه نیز پاسخ این موارد را داده و بر دوازدهو  ندارد

در این پژوهش تالش نموده ایم تا با جمع آوری قرائن روایی بر این مهم تاکید نموده و بر اجماعی  4.اندکرده

 بودن این مبنا ادله ای اقامه نماییم .

 موضوعپیشینه 

پیشینه ای طوالنی داشته و می توان به کتاب  دوازده عدد در انحصار بیان و پرداختن به اثبات ائمه اثنا عشر

ین شیخ صدوق ، کفایة االثر در میان قدما و بحار به طوسی ، کمال الدهایی مانند کتاب سلیم بن قیس ،الغی

نیز می توان به  جدیددر میان متاخرین اشاره نمود .در مقاالت و دوازده جانشین )غالم حسین زینلی (االنوار 

و باز تبیین انحصار آن در عدد ی حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله بررسی روایات جانشینبا عنوان ) تحقیقی

با تقدیر از رنج گذشتگان و احترام به پژوهش دوازده (تالیف قنبر علی آل بویه و نصرت اهلل آیتی اشاره کرد .

و افزودن قرائن ذکر نشده در تحقیق های  منظم تالش نموده ایم تا دسته بندی پژوهشهای معاصر ،در این 

                                                           
ادعا داشت که امام دوازدهم فوت کرده است و امام سیزدهم در .در زمان معاصر فردی به نام علی رضا پیغان  1

هدویت در مرکز تخصصی ممستندات ادعای این فرد .  اصفهان است و خود را با عنوان امام چهاردهم می دانست 

 موجود است .حوزه علمیه قم 
 .برای دیدن دیدگاههای این فرد ر.ک. الوصی و الوصیة به قلم ناظم العقیلی . 2
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و گروهک هایی مانند یمانی عراق  ی تواند پاسخی به ادعا های وهابیاناین مهم م. صورت گیردپیش گفته 

 .باشد)احمد اسماعیل بصری ( 

 . شودو شواهدی را بر آن اقامه می  پرداخته انحصاربه ادله ی  ادامهدر 

 .شهرت حصر در اقوال علما 1

 الف( شیعه 

در معرفی  ائمه دوازده گانه و اثبات  متعلق به قرن اول و سوم هجری قمری، در میان شیعیان کتاب هایی

ق( از یاران حضرت علی 76امامت آنها نگارش گردیده است از جمله این کتب کتاب سلیم بن قیس هاللی) 

 األئمة موالید) ،ق( 288) 5زیاد صیمری )علیه السالم( ، )کتاب االوصیاء و ذکر الوصایا( علی بن محمد بن

و کتاب )النص علی االئمة االثنا عشر ق (304- 225)6( متعلق  به حسن بن علی االطروش عشر االثنی

دیدگاه خود در اثبات امامت و وصایت نیز  عالمانی دیگرمی باشد .  7ق( 381باالمامة (تالیف شیخ صدوق )

نامی از  دوازده نفردوازده نفر از خاندان حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله را به صراحت مطرح کرده و جز 

احمد بن محمد بن عبد اهلل بن الحسن بن  که می توان به افرادی مانند :امام یا وصی دیگری نبرده اند .

اشاره نمود.که در این میان همانند 10 (460شیخ طوسی ) ،9 ق( 413شیخ مفید ) ،8 (401)عیاش جوهری

جوهری تصریح نموده است که اضافه نمودن نام فردی دیگر غیر از ائمه ی دوازده گانه ،حکم اضافه کردن و 

                                                           
 478ص 2.الذریعة ج 5

 57ص  1و الذریعه ج 57ر.ک. فهرست نجاشی ، ص  202، ص: 15الشیعة، جتصانیف. الذریعةإلى 6

 68ص  1.کمال الدین ج 7

 . 1.مقتضب االثر ، ص 8

 41أوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات، ص: .  9
، العقائد الجعفریة، 235.همچنین ر.ک. االقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، ص: 157الغیبة ، ص  ،127.الغیبة ، ص  10

 249ص: 



شاذ نیز در میان عالمان متاخر برخی از روایات  ق(1104)شیخ حر11 .دست کاری در تعداد آیات قرآن دارد .

و نادر را که گویا می خواهد بیان کند تعداد اوصیای پیامبر بیش از دوازده نفر است را با این تبین رد و نقد 

 می نمایند .

هائى که میفرماید بعد از مهدى دوازده نفر امام دیگرنددد، روایدداتى کدده در ایددن  اما راجع به حدیث

م وارد شددده کدده ائمدده دوازده نفرانددد و زمینه وارد شده داللت قطعى ندارد در روایات بسددیارى هدد

دولتشان تا قیامت ادامه دارد، و دوازدهمین آخر اوصیا، و امامها، و جانشینان است، و ائمه تا قیامت 

از اوالد حسین )ع( اند و اگر بر ما الزم بود که بامامت دوازده نفر بعد از آنها )که در روایات دیگرى 

اى متواترى هم در این باره باشد که در برابر حدددیثهاى معددار  وارد شده( اقرار کنیم باید حدیثه

بتواند مقاومت کند و مالحظه جمع بین آنها بشود.]در حالیکه هیچ روایت متواتری در این زمیندده 

  12وجود ندارد .[

 ب(اهل سنت 

دوازده نفر در مورد منحصر دانستن ائمه علیهم السالم به وجود نص از زمان پیامبر خدا صلی اهلل علیه وآله و 

شیعیان را با عنوان )دوازده امامی ها( یاد  -حتی در مقام نقد -عالمان اهل سنت  شیعیان مشهور بوده و

هم )علیبر اجماع شیعیان در تعداد ائمه  کرده و ادله آنان از قرآن و روایات را ذکر می کنند که این امر داللت

در گزارش وجود نص به ائمه ی بعد از حضرت علی به عنوان نمونه د دوازده دارد . سالم( و انحصارش در عدال

کتاب مسائل از عالمی سنی اشاره کرد . ق( 230)حدود 3مکتوبی در نیمه اول قرن می توان به علیه السالم ،

االمامة قسمتی از کتاب اصول النحل است که توسط جوزف فان اس آلمانی ،تصحیح و به چاپ رسیده است 

به همراه ترجمه ، تعلیقات و فهارس به زبان آلمانی در « مسائل االمامة».این کتاب برای اولین بار با عنوان 
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المهد اآللمانی لالبحاث الشرقیة در بیروت  میالدی توسط 2003میالدی و برای بار دوم در سال  1971سال 

انتشار یافته است .مباحث کتاب مسائل االمامة همچنان که از نام آن پیداست ، به اختالف فرقه های 

گونانگون اسالمی در باب امامت و خالفت پرداخته و به طور مبسوط به آراء مکاتب فکری معتزله ، فرقه های 

قه های خوارج پرداخته است .ویلفرد مادلونگ انتساب این کتاب را به ناشی شیعه، افکار اصحاب حدیث و فر

ق( دانسته است .با مراجعه به کتاب می 236ق(انکار کرده و آن را از آثار جعفر بن حرب معتزلی )293اکبر )

نوشته شده است ، یافت .در بخش شیعه آخرین  230توان شواهدی دال بر این که کتاب در حدود سال 

نقل شده در باره امام رضا )علیه السالم( و و اقفیه است که مربوط به اواخر قران دوم است و حال آنکه  مطلب

هجری طیف های گوناگونی در شیعه امامیه  260بعد از زمان امام حسن عسکری )علیه السالم( در سال 

...بنابراین  13ری آمده استپدید آمده که در فرق الشیعه نوبختی و المقاالت و الفرق سعد بن عبداهلل اشع

شواهد ، باید گفت که نگارش این کتاب از نیمه اول قرن سوم فراتر نمی رود .در این میان می توان این 

احتمال را مطرح کرد که این کتاب همان کتاب معروف المقاالت ابویعلی محمد بن شداد معروف به زُرقان از 

 14د که در اواسط قرن سوم از دنیا رفته است .شاگردان ابوهذیل عالف و از پیروان نظام باش

وط به شده مرب ر ذکربه هرروی فارغ از اینکه نویسنده این کتاب کدام فرد باشد ؛اما پذیرفته شده است که اث

سالم (، هم ال) بدون ذکر نام ائمه علییکی از نویسندگان اهل سنت در قرن سوم قمری است .در این کتاب

زارش آله( گائمه وصیت شده از زبان حضرت محمد )صلی اهلل علیه و جود نص بردرباره ی واعتقاد شیعه 

یار ا در اختیات رگردیده و اینکه از زمان حضرت علی )علیه السالم( افرادی مانند اصبغ بن نباته این روا

 این نویسنده ی اهل سنت چنین گزارش می دهد :  داشته اند .

 به سه دسته تقسیم شدند :پس ازکشته شدن علی علیه السالم شیعه 

                                                           
 .نویسنده در کتاب خود چنین می گوید: 13

 ذا هو الی هذا الموضع انتهی اختالف أصحاب االمامة القائلین بالنسق فی الوقت الذی کتبنا فیه کتابنا 
.مطالب ذکر شده برگرفته از مقدمه این کتاب به قلم استاد مهدی 13.فرقه های اسالمی و مساله امامت ،ص  14

 فرمانیان است.



دسته اول کسانی که به مرگ آن حضرت یقین کرده ومعتقد بودند که امام پددس از او حسددن بددن 

علی علیه السالم است و اعتقاد داشتند که پیامبر صلی اهلل علیه وآله امامت او را همانند پدرش به 

امامددت معتقددد بددوده و بدده صراحت بیان داشته است .اینان همان کسانی اند که به تسلسل رشددته 

وصیت متوالی پیامبر صلی اهلل علیه وآله در مورد امامان پای بندند .این گروه معتقدند که  تا دنیددا 

برقرار است ،پس از هر امامی امام دیگر الزم است و بعد از هر وصی ای وجود وصی دیگر ضددروری 

نی را که پس از علی علیدده السددالم از است و پیامبر صلی اهلل علیه وآله اسامی و صفات تمامی اماما

نسل او تا روز قیامت خواهند آمد برای او به صراحت بیان کرده است .از این رو امامت از نگاه آنان 

تا به امروز بر اساس نص صریح پیامبر صلی اهلل علیه وآلدده ادامدده دارد و ایددن عقیددده را گروهددی از 

 15 اصبغ بن نباته و عبد خیر حکایت کرده اند . اصحاب علی علیه السالم از جمله حارث اعور ،

می توان به  که وجود نص از جانب حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله را اثبات می کند ؛افزون بر سند باال

و از این که تصریح به دوازده امامی بودن شیعیان اثناعشریه کرده اند.عالمان دیگری از اهل سنت  اشاره کرد 

و ابوالفرج ابن الجوزی 18 ق( 562سمعانی ) ،17 ق (381مقدسی ) ،16ق (346مسعودی   ) افراد مانند :

 را می توان نام برد . 19 ق(567)

 . روایات 2   

مساله امامت از جمله ضروریات مذهب شیعه است که باید با ادله قطعیه و یقینی اثبات گردد و مساله ای 

از این رهگذر نمی توان مطلبی را از اصول تشیع دانست 20علمی است که ادله متعدد بر آن داللت می کند .
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اعتقاد به دوازده گانه بودن عدد ائمه از جمله این امور 21اما دلیل صریح ، یقینی و پر تکرار بر آن اقامه نشود.

است و عالمان شیعی این مساله مرتبط با اصول تفکر شیعه را با ادله متقن در کتب مختلف به اثبات نشسته 

ق( 401از جمله می توان به کتاب کفایة االثر خزاز قمی)نیمه دوم قرن چهارم ( و مقتضب االثر جوهری)اند .

اشاره نمود که در آن دسته بندی روایات از زمان صحابه تا دوران امام حسن عسکری )علیه السالم( انجام 

ابن شهر آشوب است که در شده و از روایات شیعه و اهل سنت بهره گرفته است .نمونه دیگر این عالمان 

به این مهم 22« النصوص الواردة علی ساداتنا )علیهم السالم( »کتاب مناقب و در فصلی مستقل تحت عنوان 

 پرداخته و ادله متعدد را پس از دسته بندی ارائه داده است .ایشان تقسیم بندی خود را چنین آورده :

امروزی  ه بشرلیه السالم( و قبل از خلقت نسل اولیالف(روایاتی که مرتبط با عصر پیش از حضرت آدم )ع

 وجود داشته است .

نقل  ریق آناناز ط وب(روایاتی که پیش از ظهور اسالم درمیان پیروان الهی مانند یهود و نصاری وجود داشته 

 شده است .

 . ج(روایاتی که از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( نقل شده و اهل سنت بیان کرده اند

 ه است .ل کردد( روایاتی که شیعه از حضرت محمد )صلی اهلل علیه وآله( و اهل بیت )علیهم السالم( نق

همچنین ایشان از آیات مختلف که داللت بر عدد دوازده دارد استناداتی ذکر می کند و در نهایت از علم 

 23اعداد نیز به عنوان مویدی بهره گرفته اند .

خود را نشان داده و با دور ماندن برخی از روایات نقل شده در منابع اهل  این مهم در کتب اهل سنت نیز

سنت از تحریف ،دالیل اثبات امامت دوازده امام را می توان به دست آورد و حجت را در امامت ایشان ارائه 
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اصل امامت .توجه شود که استفاده ایشان از اعداد به عنوان دلیل نیست تا برخی بخواهند با آوردن معارضی در  23

امت بات امم( اشکال کنند و یا عده ای از مدعیان دروغین بخواهند از این روش برای اثسالاهل البیت )علیهم ال

 خود بهره گیرند .



باشد که نمود .از جمله کتبی که به این روایات در منابع اهل سنت اشاره کرده است کتاب الغیبة نعمانی می 

 و در تبیین آن چنین میگوید : 24با قرار دادن بابی اختصاصی به این روایات اشاره نموده

و الروایات فی هذا المعنى من طرق العامة کثیرة تدل على أن رسول اهلل ص یذکر االثنددی عشددر و 

 25أنهم خلفاؤه

وآلدده(  )صددلی اهلل علیددهو روایاتی که از طریق اهل سنت و در باب دوازده خلیفه از حضرت محمد 

 نقل شده است بسیار زیاد است .

 در ادامه به این روایات اشاره کرده و ادله حصر را بیان خواهیم کرد .

 الف( اهل سنت 

راجع به دوازده جانشین رسول خدا صلى اهلل علیه وآله، تعبیرات مختلفى، همانند:  26در منابع اهل سنت 

به کار  31«اثنا عشر  رجال »،30«اثنا عشر قیماً »و  29«اثنا عشر نقیباً»، 28«اثنا عشر امیراً» 27«اثنا عشر خلیفة»
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همچنین علمای شیعه بحثی مفصل در این زمینه دارند که این روایات جز بر ائمه دوازده گانه رفته است.

 32شیعه قابل انطباق نمی باشد و از این راه می توان حقانیت شیعه را اثبات نمود .

 ( شیعه ب

یات با این روا وشده  در منابع روایی شیعه نیز توجه به نام ائمه دوازده گانه و عدد آن به صورت متواتر نقل

 مضامین مختلفی ارائه شده است .که از این موارد می توان به عبارت ذیل اشاره نمود:

ه بددن و عبددد اللَّددسلیم بن قیس گوید: شنیدم عبد اللَّه بن جعفر طیار گفت: من و حسن و حسین 

 رگرفت.دعباس و عمر بن ام سلمه و اسامة بن زید نزد معاویه بودیم که میان من و معاویه سخن 

ن بت بمددنمنیمن بمعاویه گفتم: من از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله شنیدم که میفرمود: من نس

سددت و اخودشان اولى  از خود آنها اولى هستم، سپس برادرم على بن ابى طالب نسبت بمنمنین از

س پچون على علیه السالم شهید شد حسن بن على نسبت بمنمنین از خودشان أولى است، آنگاه 

 از او پسرم حسین نسبت بمنمنین از خودشان اولى است و چون او شهید شود، پسددرش علددى بددن

ى، کنددالحسین نسبت بمنمنین از خودشان اولى است، اى على! )بن ابددى طالددب( تددو او را در  می

 سپس پسرش محمد بن على، نسبت بمنمنین از خودشان اولى است، و اى حسددین! تددو او را در 

 .-امام از فرزندان حسین است 9قصود م -میکنى.سپس تو دوازده امام را کامل میکنى،

بن  ه و اسامةعبد اللَّه بن جعفر گوید: من از حسن و حسین و عبد اللَّه بن عباس و عمر بن ام سلم

 دادند. که در محضر معاویه حاضر بودند( گواهى خواستم، آنها نزد معاویه بسخن من گواهىزید )

ذر و مقداد شنیدم و آنها گفتند: ما این حدددیث ن حدیث را از سلمان و ابوسلیم گوید: و من هم ای

  33ایم.را از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلم شنیده
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عدد دوازده از مشترکات روایات شیعه و اهل سنت است و تردید در امامت  همانگونه که ذکر گردید تاکید بر

اما سوال در این جاست که آیا این حضرت علی )علیه السالم( و یازده تن از فرزندان ایشان باقی نمی ماند 

عدد منحصر در دوازده تن می باشد یا ممکن است در عین حالی که اشاره به عدد دوازده دارد نفی عدد 

را فالن شیء افه تر را مد نظر قرار نداده است ؟ به عنوان مثال ممکن است پدری به فرزند خود بگوید که اض

را به دویست هزار تومان فروخت .آیا باید این فرزند را شیء مورد نظر به صد هزار تومان بفروش و این فرزند 

اید گفت منظور پدرت این بوده که توبیخ نمود که چرا به عدد و قیمت بیشتری فروخته ای ؟یا بلعکس ب

حداقل صد هزار بفروش اما اگر بیشتر فروختی ایرادی ندارد ؟و به عبارت دیگر مبلغ فروش در عدد صد هزار 

 منحصر نبوده است و پدر نخواسته که عدد بیش تر از آن را نفی کند .

 علیه وآله( قصد داشته اند در مساله ی پیش روی ما نیز از این قرار است که آیا حضرت محمد )صلی اهلل

دیگری ندارید ؟یا نه ، مرادشان این بوده که حداقل دوازده امام و وصی امام  ،بفرمایند که جز دوازده امام

 دارید و بعد از آن ها تعدادی دیگر هم هستند ؟

ول فقه پاسخ به این سواالت از جمله مباحثی است که عالمان دینی اعم شیعه و اهل سنت در بحث های اص

بدان پرداخته اند . بحث از مفهوم عدد در دو مقامِ ثبوت و اثبات مطرح است. در مقام ثبوت، مسئله به چهار 

 :شودصورت تصوّر می

.گاهی به دلیل خاصی ثابت شده که این عدد در کالم برای بیان حد و مرز موضوع، هم از جانب قلت و هم 1

 "مفهوم دارد؛ یعنی  "تصدق بخمسة دراهم، ال اقل و ال اکثر  " باشد؛ برای مثال، جملهاز جانب کثرت می

 ؛"کمتر از پنج درهم فایده ندارد و بیشتر از آن هم واجب نیست 
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کثرت  ز نظرا. گاهی به دلیل خاصی ثابت شده که عدد ذکر شده در کالم تنها برای محدود کردن موضوع 2

د مضان بایرن ماه حداکثر سی روز به عنوا "ن جمله که: و زیادی است نه از نظر قلت؛ برای مثال، مفهوم ای

 این است که بیش از سی روز واجب نیست حتی اگر هالل رؤیت نشود؛ "روزه بگیری 

ثرت ال حاظ کل.گاهی به دلیل خاص ثابت شده که آن عدد تنها برای بیان موضوع از نظر قلت است، و از 3

نج درهم به این معنا است که کمتر از پ "مسة دراهم ال اقل تصدق بخ "باشد، برای مثال، جمله: بشرط می

 کافی نیست، ولی درباره بیشتر از آن؛ ساکت است؛

 ارد، مثل:ای مبنی بر این که عدد مذکور برای محدود کردن موضوع است، وجود ند. گاهی هیچ گونه قرینه4

 صم ثالثة ایّام  "

گویند مفهوم ندارد، چون اثبات شیء نفی ماعدا میها ، که در این مورد بیشتر اصولی"من کل شهر 

 34کند.نمی

اگر چه مشهور اصولیین معتقدند که عدد مفهوم نداشته و نمی توان الزاما داللت بر حصر را برداشت نمود اما 

در مساله مورد نظر ما نیز آنچه  35همه پذیرفته اند که در صورت وجود قرینه داللت بر مفهوم و حصر دارد .

از روایات و قرائن موجود در آن ها به دست می آید این است که بیان تعداد ائمه و اوصیا داللت بر حصر 

داشته و مراد این بوده است که پس از حضرت محمد )صلی اهلل علیه وآله( تنها دوازده وصی و خلیفه حقیقی 

را کمتر یا بیش تر تصور نمود .و این همان کالم علمای شیعه مانند شیخ و امام وجود دارد و نمی توان آن ها 

 طوسی می باشد که فرمودند :

                                                           

إرشاد العقول الى مباحث األصول، ، 114. همچنین ر.ک. تمهید القواعد، ص:  766. فرهنگ نامه اصول فقه، ص:  34
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 36و ال ینقصون أن اإلمامة محصورة فی االثنی عشر إماما و أنهم ال یزیدون

 تر .امامت محصور در عدد دوازده است و امامان ما نه یک نفر کمتر هستند و نه یک نفر بیش

 انحصار و شواهد  شمارش قرائن

 در اثبات این نظر الزم است قرائن و شواهد داللت کننده بر حصر عددی را ارائه دهیم :

 . تعداد اوصیا به تعداد ماههای سال 1

تعداد زیادی از روایات قرینه ای بسیار بارز مطرح شده است که تعداد ائمه و اوصیای بعد از حضرت محمد  در

أَمَّا السُّنَّةُ فَهِیَ جَدِّی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ شُهُورُهَا  )صلی اهلل علیه و آله را به تعداد ماههای سال ذکر کرده است .

هاى آن دوازده ماه هستند امّا سال، پس جدّ ما رسول خداست و ماه ) 37 (رَ إِمَاماً اثْنَا عَشَ ...اثْنَا عَشَرَ شَهْراً 

 َعَشرَ  اثْ َناَو الشُُّهوُر  در روایتی دیگر می فرماید ) هستند ( هاى خدا در میان خلق خدادوازده امام که حجّت...
3َو اْْلَئِمَُّة اثْ َنا َعَشَر ِإَماما(  َشْهرا   8 و ماههای سال دوازده عدد است تعداد امامان نیز دوازده نففر است ()مهان گونه که 

به یقین مراد از ذکر عدد دوازده  ،با توجه به اینکه ماههای موجود در یک سال نمی تواند بیش از دوازده باشد

 برای ائمه علیهم السالم نیز معنای انحصاری بودن را به همراه دارد .

 ه اند:سرود که در اشعار شاعران نیز تجلی پیدا کرده و چنین اشعاری این مطلب چنان مشهور بوده است

 سروران نیکوکار و نور های الهی          به تعداد ماههای سال هستند
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 39  .و ایشان هدایت کنندگان ما                    در روز و شب و روزگارند

 جناب نعمانی نیز در تبیین این دسته روایات می فرماید : 

بحمد اللَّه براى آن کسى که خداوند او را هدایت فرموده و نسبت به او نیکى روا داشددته، از ایددن و 

همانا شددمار ماههددا نددزد »فرماید: گفتار خداى عزّ و جلّ در قرآن است که مىتر  تر و تابنا واضح

از آنهددا  خداوند دوازده ماهست در کتاب خدا از روزى که آسمانها و زمین را آفرید کدده چهددار مدداه

بددا تنهددا  40«حرام است، آن دین مستقیم همین است پس در آنها )ماهها( بر خودتددان سددتم نکنیددد

یعنى محرّم و صفر و ربیع و ماههاى پس از آن و نیز ماههدداى حددرام کدده  -ماههاظاهری شناختن 

و تواند دین پابرجاى باشد، چون یهود و نصددارى نمى -رجب و ذى قعده و ذى حجّه و محرّم است

شناسند و آنها را بدده نددام مجوس و سایر کیشها و همه مردم از موافقان و مخالفان این ماهها را مى

شمارند، بلکه مراد از آنها منحصرا ائمّه علیهم الساّلم و بر پا دارندگان دین خدا است، و مقصود مى

نام او را از نام خویش  از آن چهار ماه محترم امیر المنمنین علىّ علیه الساّلم است که خداى تعالى

« محمود»چنان که براى پیامبر خود نیز نامى از اسم خویش هم -مشتقّ نموده است« علىّ»یعنى 

 -و سه تن از فرزندان او )علىّ( است، که نامهایشددان علددىّ اسددت یعنددى علددىّ بددن -مشتقّ ساخته

ن نام کدده مشددتق از اسددم الحسین، و علىّ بن موسى )الرّضا( و علىّ بن محمّد، پس به این جهت ای

بدده واسددطه او  خداى تعالى است داراى احترام است، و درودهاى خداى بر محمّد و فرزندان او کدده

 41 مورد تکریم و در خور احترام هستند.
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 . به عدد نقبای بنی اسرائیل2

دیگر تعداد  و از طرف42خدای متعال در قرآن مجید تعداد نقبای بنی اسرائیل را دوازده عدد ذکر نموده است 

کَمْ یَکُونُ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ ... یَکُونُ بَعْدِی عِدَّةُ نُقَبَاءِ ائمه نیز به تعداد نقبای بنی اسرائیل تشبیه گردیده است 

پس از حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله، چند نفر خلیفه خواهد بود؟ ...میفرمود: )پس از من به  43مُوسَى ع.

با توجه به اینکه تعداد آنان نه یک نفر کمتر و نه یک نفر  موسى علیه الساّلم وصی خواهد بود(.تعداد نقیبان 

 انحصار در عدد را می فهماند .  ، بیشتر بوده است 

 . به تعداد فرزندان یعقوب 3

 و این مطلب دلیل 44خدای متعال تعداد اسباط و فرزندان حضرت یعقوب علیه اسالم را دوازده نفر دانسته

 دیگر بر انحصار عدد ائمه علیهم السالم می باشد و آنان را به اسباط تشبیه نموده اند .

 45فَقِیلَ فَکَمِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ َ فَقَالَ عَدَدُ الْأَسْبَاط

رمود: به فپرسید ائمه بعد از شما چند نفر هستند .  محمد صلی اهلل علیه وآله پس فردی از حضرت

 تعداد  اسباط بنی اسرائیل .

 . به تعداد چشمه های بنی اسرائیل 4

از تشنگى « تیه»قوم حضرت موسى علیه السالم که همان بنى اسرائیل بودند، در موقع سرگردانى در وادى 

طلبیدند و حضرت موسى علیه السالم از خدا خود پیش حضرت موسى علیه السالم شکایت کردند و از او آب 
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سپس خدای متعال به ایشان وحی کرد عصایت را به سنگ بزن.ناگهان آب از .خواست که آنها را سیراب کند

اى از آن جارى شد، ]و هر یک از آن جوشیدن گرفت و دوازده چشمه آب درست به عدد هر طایفه چشمه

اى که قبایل بنى اسرائیل هر کدام بخوبى چشمه خود را [ به گونهاى سرازیر شدها به سوى طایفهاین چشمه

در این امر نیز تعداد چشمه های جوشان دوازده عدد بوده که خود 46شناختند.نوشیدند، مىکه از آن آب مى

 و در روایات ائمه علیهم السالم چنین تشبیه شده اند .47انحصار را می رساند .

 شنیدم که رسول خدا میفرمود :و از ابن عباس روایت شده گفت 

هائیست که براى موسى بن عمران هنگامى که عصایش را بزمین ى چشمهى امامان بشمارهشماره

 48 .دوازده چشمه جارى شد ظاهر گشت ؛و در آن زمانزد 

 .به تعداد حواریون حضرت عیسی  علیه السالم5

و  49رت عیسی علیه السالم دوازده نفر بودهدر این امر نیز تردیدی نیست که تعداد حواریون و یاران حض

 تشبیه در این جا نیز گویای انحصار در عدد است .

 50عَشَرَ َ سَى وَ کَانُوا اثْنَیْوَ الْأَوْصِیَاءُ الَّذِینَ مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ ص عَلَى سُنَّةِ أَوْصِیَاءِ عِی 

و اوصیائى که بعد از محمد صلّى اللَّه علیه و آله میباشند بروش اوصیاء عیسى هستند و آن اوصددیا 

 .دوازده نفربودند 
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 . حدیث ثقلین و استمرار امامت دوازده وصی تا روز قیامت6

 حدیث ثقلین که در آن ،پیامبر خدا صلی اهلل علیه وآله ، اهل بیت خود را همسنگ قرآن معرفی کرده و با

،یکی از مبانی استوار و خدشه  51تاکید تمام جامعه اسالمی را به پیروی از آنان در کنار قرآن فراخوانده است

ناپذیر شناخت اهل بیت علیهم السالم و اثبات مرجعیت علمی و امامت و رهبری آنان تا دامنه قیامت است 

معنای عترت 52.از این روی یکی از دالیل متقن امامت حضرت مهدی علیه السالم نیز محسوب می گردد . 

م فرزندان حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله نیست و تعداد نیز در این روایت قابل تعمیم به همسران و تما

مشخصی را در بر می گیرد و حتی در میان خانواده ایشان این روایت اختصاص به حضرت زهرا سالم اهلل 

علیها و دوازده وصی و امام بعد از ایشان یعنی از حضرت علی علیه السالم تا حضرت مهدی علیه السالم دارد 

که این حدیث  تا روز قیامت در مورد هیچ یک از فرزندان دیگر و نسل حضرت ختمی و تاکید می شود 

  53مرتب محمد صلی اهلل علیه وآله قابل تطبیق نیست  .

 : داند از جمله شواهدی که معنای اهل بیت را منحصر در دوازده وصی میبا توجه به حدیث ثقلین ،

 امت الف( عدم افتراق قرآن با افرادی مشخص تا روز قی

ر ادامه شود و د کر میحضرت علی علیه السالم در گفتگویی با معاویه ،به او آیاتی از قرآن و روز غدیر را متذ

 سلیم سخنی از سلمان چنین نقل می گنند :

 پس سلمان به او گفت: اى رسول خدا آیا این آیات مخصوص علىّ نازل شده است؟

اوصیاى من تا روز قیامت نازل گردیده، سلمان گفددت: آن حضرت فرمود: بلکه در باره او و در مورد 

اند(، فرمود: علىّ برادر من و وصىّ مددن و اى رسول خدا آنان را براى من روشن نما )که چه کسانى

وارث من و جانشین من است در میان امّتم، و پس از من ولىّ هددر مددنمنى اسددت و یددازده امددام از 

و بعد حسین است، سپس نه تن از فرزندان حسین هددر  فرزندان او که نخستین آنها فرزندم حسن
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شددوند و اند و قرآن با ایشان است، نه ایشان از قرآن جدا مىیک پس از دیگرى، آنان با قرآن قرین

 54نه قرآن از آنان، تا اینکه در کنار حو  کوثر به من ملحق شوند

این مطلب را خلیفه دوم از حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله پرسش نموده است که  در روایتی دیگر مشابه

این همراهی قرآن و عترت که تا قیامت ادامه دارد برای همه اهل بیت شماست ،در این جا حضرت صلی اهلل 

امال روایات کدسته این 55داده و تعداد را منحصر در دوازده نفر ذکر می کنند منفی  علیه و آله پاسخ 

مشخص نموده است که حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله تنها دوازده نفر را در میان خانواده خود مختص به 

که ایشان در مقام  این عدم افتراق معرفی می کند ونمی توان احتمال داد نام افراد دیگری نیز بوده است چرا

کرده و صحابه ایشان نیز نقل امیر مومنان علیه  بیان معرفی اوصیای خود بوده لکن تنها به دوازده نفر اشاره

السالم را تایید می کنند که پیغمبر خدا  نه یک نفر را کم نمود و نه یک نفر را بیش تر فرموده اند .و تعداد 

بیان شده دوازده فرد بوده است و مشخصا نام آن ها از امام علی علیه السالم تا حضرت مهدی علیه السالم 

ین اگر افراد دیگری را بتوان تصور کرد الزم می آید که قائل به مفارقت امامان از قرآن در همچنمی باشد .

 دوره ای و زمانی گردیم ،که با محتوای حدیث ثقلین در عدم مفارقت ائمه علیهم السالم با قرآن تنافی دارد .

 ب اختصاص آیه تطهیر به این دوازده نفر تا روز قیامت 

ه مراد کی کند را ازجمله احتجاج های  امیرالمومنین حضرت علی علیه السالم ذکر مسلیم بن قیس روایتی 

لیها عالم اهلل ساختصاصی برای دوازده امام و حضرت زهرا و آن را مصادیق آیه ی تطهیر را ذکر کرده   از

 جز بر این افراد قابل ذکر نیست . دانسته اند و

َا نَ َزَلْت ِِفَّ َو ِِف َأِخي ]وَ   ة  لَْیَس َمَعَنا ِفیَها َأَحٌد َغْْيُُهمْلِد اْبِنَ اْلَُْسْْيِ َخاصَّ ْسَعٍة ِمْن وُ  ِِف تِ  وَ ِف ابْ َنِِت فَاِطَمَة[ َو ِِف ابْ َنَّ  ِإَّنَّ

56  
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دو  در مورد طمه وهمانا آیه ی تطهیر فقط در مورد من ]پیامبر صلی اهلل علیه وآله[برادرم علی ،دخترم فا

صمت عری در علیهما السالم و نه نفر از فرزندان حسین علیه السالم است .و هیچ شخص دیگپسرم حسنین 

 و طهارت مصداق آیه قرار نمی گیرد .

 در نتیجه : 

 با توجه به روایت ثقلین همیشه امامی در میان امت وجود دارد . اوال :

 ی باشد وملیها عت زهرا سالم اهلل مراد از اهل بیت منحصر در دوازده امام علیهم السالم و حضر ثانیا :

 مصداقی دیگر را نمی توان اضافه نمود.

 ود .واهد بخقرآن همیشگی است تا روز قیامت ،پس یکی از این اهل بیت نیز همیشه همراه قرآن ثالثا: 

اییم منگر تصور .و ا حکومت ائمه دوازده گانه تا روز قیامت بوده و امامت بین این دوازده نفر در جریان است

ت با روای شد و که زمانی خواهد بود که فردی غیر از آن ها بر مردم خالفت و امامت دارد نقض غر  خواهد

و به .هند بود ن خواثقلین تعار  خواهد یافت چرا که تا زمان وجود قرآن حداقل یکی از ائمه نیز بر روی زمی

ین دسته ایام( در ن االیوم القیامة( و )الداول هر روی کاربرد واژه هایی مانند )حتی یردا علی الحو  ( ،)الی

 ه قرائنیاینک روایات جز بر انحصار قابل تطبیق نیست و اصل در یک واژه گرفتن معنای اصلی آن است مگر

ذشته یت های گه روابر خالف آن اقامه شود .که در این روایات نه تنها قرینه ی خالفی نیست بلکه با توجه ب

ة( در همان م القیاملی یومه به تعداد ماههای سال و نقیبان بنی اسرائیل و غیره ، عبارت )امانند بیان تعداد ائ

مختلفی  وایاترمعنای اصلی خود یعنی حقیقت زمانی تا روز قیامت به کار رفته است .به عنوان نمونه در 

 . می باشد امة (وم القیبه کار گرفته شده )الی یداریم که امامت در اختیار ظالمان نخواهد بود و عبارت 

 57«فأبطلت هذه اآلیة إمامة کلّ ظالم إلى یوم القیامة »

                                                           
 199ص 1.الکافی ، ج 57



  آیه )ال ینال عهدی الظالمین ( امامت تمام ظالمان تا روز قیامت را باطل کرده است .

 و یا در حدیثی دیگر و ذیل آیه اولواالمر فرموده اند:

 58«ة بطاعتناإیّانا عنى خاصّة، أمر جمیع المنمنین إلى یوم القیام

ت از مددا مراد آیه ما اهل بیت هستیم که خداوند متعال تمام مومنین را امر نمددوده اسددت تددا قیامدد

 تبعیت کنند .

بیان  ه صرفدر این نمونه ها آشکار است که مراد از قیامت تصریح همان معنای حقیقی آن است نه اینک

 زمان زیاد و کثیر باشد .

یم که مهدی علیه السالم و وفات ایشان چه می کنیم ؟پاسخ می دهاگر اشکال شود که پس از حضرت 

ده و ا نموموافق با روایات مختلف و حدیث ثقلین با انجام رجعت این همراهی قرآن و عترت معنا پید

 یت علیهمباهل  جاودانگی بودن عترت با قرآن تا روز قیامت معنا می یابد .از این روی در روایتی حکومت

 زمان قیامت ذکر نموده و می فرماید :السالم را تا 

 59وَ لَأُدَاوِلَنَّ الْأَیَّامَ بَیْنَ أَوْلِیَائِی إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ 

 و روزگار را در اختیار اولیاى خود قرار دهم تا روز قیامت فرا رسد.

نقل گردیده است که داللت  60افزون بر این در تعدادی از روایات این واژه به صورت ) فیکم خلیفتین (

واضحی در جانشینی ابدی قرآن و اهل بیت علیهم السالم دارد و تا زمانیکه قرآن وجود دارد و خلیفه است ، 

 شریک آن در خالفت نیز وجود خواهد داشت .
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 .فرو رفتن زمین 7

ازده گانه علیهم این دسته از روایات نیز اشاره ای صریح به این مطلب دارد که در صورت فقدان ائمه دو

آن هم در عدم وجود حجت الهی می باشد  ؛ علتالسالم و نبود حداقل یکی از آنان زمین باقی نخواهد ماند 

چرا که بنابر اجماع شیعه هیچ گاه زمین و مردم بدون حجت الهی نبوده و اگر چنین شود دنیا از بین خواهد 

دوازده گانه حجتی برای زمین متصور بود با عدم آنان لذا می توان نتیجه گرفت که اگر جز ائمه 61رفت .

زمین خالی از حجت نمی شد و باقی می ماند ،اما اکنون که قوام زمین تنها به این دوازده نفر وابسته است 

 جز امامت و خالفت آنان معنا ندارد .

ا عَلِیُّ زِرُّ الْأَرْ ِ أَعْنِی أَوْتَادَهَددا وَ جِبَالَهَددا بِنَددا إِنِّی وَ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِی وَ أَنْتَ یَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص 

 62الِاثْنَا عَشَرَ مِنْ وُلْدِی سَاخَتِ الْأَرْ ُ بِأَهْلِهَا وَ لَمْ یُنْظَرُوا أَوْتَدَ اللَّهُ الْأَرْ َ أَنْ تَسِیخَ بِأَهْلِهَا فَإِذَا ذَهَبَ

ن هستیم؛ و زرّ زمیلى جان! من، تو و یازده نفر از اوالد ترسول خدا صلّى اللّه علیه و اله فرمودند: ع

که اهلددش نهاى زمین هستیم. خداوند تبار  و تعالى به وسیله ما زمین را از ایها و کوهیعنى میخ

ش را فددرو را از بین ببرد محکم کرده است و وقتى که دوازده امام از اوالد مددن رفتنددد، زمددین اهلدد

 شودمهلت داده نمىخواهد برد و به اهل زمین 

سال در این جا دوباره بر این مطلب تاکید می کنیم که در صورت پذیرش وفات حضرت مهدی علیه السالم 

باز هم زمین خالی از حجت نخواهد بود چرا که با توجه به بحث رجعت این ائمه  63قبل از دوران قیامت ها 

 ل زمین خواهند بود . دوازده گانه روی زمین حضور خواهند داشت و امان برای اه

                                                                                                                                                                                     
، عمدة عیون صحاح األخبار فی  450ص 2، االحتجاج ، ج 240ص 1،کمال الدین ، ج241، ص: 6. دالئل الصدق، ج 60

 68مناقب إمام األبرار، النص، ص: 
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 .مکتوب بر ساق عرش 8

اوصیای  ل نامدر واقعه معراج حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله این رخداد را شاهد هستیم که خدای متعا

اینکه  توجه به . با بعد از ایشان را بر ساق عرش نگاشته و وجود مبار  حضرت را از نام آن ها آگاه می سازد

وده و ر کار نبدنیز  این امامان و اوصیا بوده است و به تعبیر دیگر تقیه ای ن کاملخدای متعال در مقام بیا

ر وازده نفدر د همچنین با توجه به گزارش کامل حضرت محمد از نام خلفا و اوصیای بعد از خود این تعداد

  منحصر بوده و فردی دیگر را نمی توان بدان ها اضافه نمود .

 آورده اند : شیخ صدوق گزارش را چنْي 

نَظَرْتُ وَ أَنَا فَقُلْتُ يَا رَبِّ وَ مَنْ أَوْصِيَائِي فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَوْصِيَاءَكَ الْمَكْتُوبُونَ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَ

ُُ كُْلِّ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي إِلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَرَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ نُوراً فِي كُلِّ نُورٍ سَطْرٌ أَ خْضَرُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ اسْْ

اءِ أَوْصِيَائِي مِْنْ وَصِيٍّ مِنْ أَوْصِيَائِي أَوَّلُهُُْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ آخِرُهُُْ مَهْدِيُّ أُمَّتِي فَقُلْتُ يَا رَبِّ أَ هَؤُلَ

ِِيَائِي وَ حَََُِْي بَعْْدَكَ عَلَْى بَرِيَّتِْي وَ هُُْْ  بَعْدِي فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ أَوْلِيَائِي وَ أَحِبَّْائِي وَ أَصْْ

بِهُِْْ كَلِمَتِْي وَ أَوْصِيَاؤُكَ وَ خُلََِاؤُكَ وَ خَيْرُ خَلْقِي بَعْدَكَ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَأُظْهِرَنَّ بِهُِْ دِينِي وَ لَأُعْلِيَنَّ 

ئِي وَ لَأُمَلِّكَنَّهُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ لَأُسَخِّرَنَّ لَهُ الرِّيَاحَ وَ لَأُذَلِّلَنَّ لَأُطَهِّرَنَّ الْأَرْضَ بِآخِرِهُِْ مِنْ أَعْدَا

عْْوَتِي وَ حَتَّْى يُعْلِْنَ دَ لَهُ الرِّقَابَ الصِّعَابَ وَ لَأُرَقِّيَنَّهُ فِي الْأَسْبَابِ وَ لَأَنْصُرَنَّهُ بَُِنْدِي وَ لَأُمِدَّنَّهُ بِمَلَائِكَتِي

 64 الْقِيَامَةيََْمَعَ الْخَلْقَ عَلَى تَوْحِيدِي ثَُُّ لَأُدِيمَنَّ مُلْكَهُ وَ لَأُدَاوِلَنَّ الْأَيَّامَ بَيْنَ أَوْلِيَائِي إِلَى يَوْمِ

گِتُ: پروردگارا! اوصياى من چه كسانى هستند؟ ندا رسيد اى محمّد! اوصياى تْو بْر سْاق عْرش 

به ساق عرش نگريستُ و دوازده نور  -حالى كه در مقابل پروردگارم بودم در -نوشته شده است و من

ديدم و در هر نورى سطرى سبز بود كه نام هر يك از اوصياى من بر آن نوشته شده بود، اوّل ايشْان 

علىّ بن أبى طالب و آخر آنها مهدى امّتُ بود، گِتُ: پروردگارا! آيا آنها اوصياى پس از من هسْتند؟ 

كه اى محمّد! آنها اوليا و دوستان و برگزيدگان و حَّتهاى من بر خاليق پس از تو هسْتند و ندا آمد 
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باشند، به عزّت و جاللُ سوگند كه به واسْطه آنها اوصيا و خلِاى تو و بهترين خلق من پس از تو مى

گردانُ نُ پاك مىنمايُ و توسّط آخرين آنها زمين را از دشمناام را بلند مىايشان دينُ را چيره و كلمه

كنُ و گردنكشْان سْخت را آورم و باد را مسخّر او مىو مشرق و مغرب زمين را به تمليك او در مى

كنُ و با فرشتگانُ به برم و با لشكريان خود ياريش مىسازم و او را بر نردبان ترقّى باال مىرام او مى

ا بر توحيدم گْرد آورد، سْ س ملكْش را رسانُ تا آنكه دعوتُ را آشكار كند و مردمان راو مدد مى

 تداوم بخشُ و روزگار را در اختيار اولياى خود قرار دهُ تا روز قيامت فرا رسد.

د که کید دارنله تاحضرت محمد صلی اهلل علیه وآ باال، توجه دوباره این مطلب الزم است که در مانند روایت

إِنَّ  ) دنو کلماتی ماناوصیای من چنین است .و در ادامه تنها نام دوازده امام را ذکر می کنند . اسامی تمامی

صِیَائِی ( و)یَا رَبِّ أَ هَنُلَاءِ أَوْینْ أَوْصِیَائِصِیٍّ مِلِّ وَ(،)مَکْتُوبٌ عَلَیْهِ اسْمُ کُأَوْصِیَاءَ َ الْمَکْتُوبُونَ عَلَى سَاقِ الْعَرْش

 ( بیان گر ذکر مصادیق کامل است .مِنْ بَعْدِی

 . در مقام بیان بودن 9

یکی از قرائنی که می تواند انحصار یک عدد را مشخص نماید این است که گوینده مقصود اصلی خود را تمام 

و کمال از یک جمله ارائه دهد و مراد دیگری در ذهن نداشته باشد و نخواهد که در زمانی دیگر بدان مطلبی 

د ،این قرائن در تشخیص مفهوم حقیقی یک کالم را مقدمات حکمت می گویند . و تقریر مقدمات اضافه نمای

شوند، احترام مردانى که داخل در مجلس او مى -مثال -حکمت بدین قرار است: فرد حکیم وقتى امر کند که

و در  ین نکرده استاست و افراد خاصى را تعی بیان بر این باشد که این فرد حکیم در مقام شوند، و فر 

، در این صورت حتما باید جمیع مردان را اراده کند و الّا کلمات دیگر خود نیز فردی را اضافه نکرده است

 65ترجیح بال مرجّح خواهد بود. -جداى از بقیّه افراد -احترام گروهى خاص از آنان

در مطلب مورد نظر ما نیز مشاهده می کنیم که در روایات بیان کننده تعداد اوصیا و خلفای بعد از حضرت 

محمد صلی اهلل علیه وآله ،قرائنی ارائه شده است که انحصار در عدد دوازده را متوجه می شویم و برای 

منعی از نظر افزودن به تعداد خواننده آشکار می شود که اگر چه گوینده و پاسخگو در مقام بیان بوده و 
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اسامی وجود نداشته اما تنها به این عدد بسنده نموده و تاکید بر عدد مشخص  نشان دهنده انحصار مورد 

نظر او بوده است . از طرف دیگر قرینه ای معتبر بر خالف آن نیز ذکر نشده است.در تمام این موارد وقتی 

، ما عدة  67خلیفة ، کم یکون من بعده 66: )کم یکون بعده ائمة پرسشگر سوال را با کلید واژه هایی مانند

( ، از تعداد اوصیای بعد از حضرت محمد صلی اهلل علیه  70و اخبرنی بعدتکم 69، فکم االئمة بعد 68االئمة 

 نین علی علیه السالممنها از امیرالموآوآله مطرح می کند، پاسخگو عدد دوازده را ذکر نموده و در مواقعی نام 

تا حضرت مهدی علیه السالم را متذکر می شود و جهت تاکید بیشتر از بیان ویژگی دیگری که جز انحصار 

در عدد دوازده از آن فهمیده نمی شود) مانند تعداد نقبای بنی اسرائیل ( بهره می گیرد .به نمونه های زیر 

 توجه شود :

 71رَ عَدَدَ نُقَبَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ.اثْنَا عَشَ ...کَمْ یَکُونُ بَعْدَهُ أَئِمَّةً قَالَ 

عداد آن ت؟حضرت پاسخ دادند:  چه تعداد بعد از حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله امام وجود دارد

 ها به تعداد نقبای بنی اسرائیل است و دوازده نفرند .

علی علیه السالم را  همچنین به روایات باال می توان روایت دیدار حضرت خضر علیه السالم با امیر مومنان

متذکر شد که در زمان ارائه شهادت به نام های ائمه و اوصیای رسول خدا صلی اهلل علیه وآله تنها به دوازده 

 72نام بسنده نموده و هیچ فردی دیگری را اضافه نمی کنند .
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 .تعداد خاتم های وصیت نازل شده از آسمان 10

بنابر متون حدیثی جبرئیل نامه ای از آسمان خدمت حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله اهدا می کند که در 

آن نام ائمه و اوصیای بعد از ایشان نگارش گردیده بود.خدای متعال در این نامه عالوه بر اینکه نام ائمه 

متذکر می شود. آنچه مورد استفاده ما  علیهم السالم  را ذکر می کند ، وظایف آنان در دوران امامتشان را نیز

در این قسمت قرار می گیرد این است که تعداد آن مهرها به تعداد اوصیای بعد از حضرت محمد صلی اهلل 

مهرها منحصر در عدد دوازده می باشد ،یعنی اینکه خدای متعال در وصیت مکتوب نازل علیه وآله بوده و آن 

وصی رسول خدا صلی اهلل علیه وآله معرفی نکرده و بلکه تاکید  عنوان امام و ان فرد دیگری را بهشده از آسم

ون اینکه در افز 73.و فردی نمی توان ادعا کند که نام من نیز در وصیت مکتوبه بوده است  بر عدد دوازده دارد

 در روایت می فرماید : ذکر نشده است .برای وصیت مکتوب مصداق دیگری مقابل این عدد ،

 

 رمود:))ابىّ گوید: اى رسول خدا! خداى تعالى چگونه حال این ائمّه را بیان فرموده است: ف

خداى تعالى دوازده مهر و دوازده صحیفه بر من فرو فرستاد و نام هر امامى بر مهر او و صفتش در 

 74 صحیفه اوست. درود خدا بر او و بر همگى ایشان باد.((

د ایشان ت می کننرخواسجاد )علیه السالم( وقتی نام ائمه موجود در لوح را دافزون اینکه در روایتی از امام س

در دید ای هیچ ترجشد و در پاسخ از تعداد ائمه واوصیاء می بابا تاکید دوباره بر عدد دوازده بیانی دارند که 

 این زمینه را باقی نمی گذارد .ایشان می فرمایند :
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اللَّهِ فَکَمْ عَهِدَ إِلَیْکُمْ نَبِیُّکُمْ أَنْ تَکُونَ الْأَوْصِیَاءُ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ وَجَدْنَا فِی الصَّحِیفَةِ ))قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ  

لْبِ مُحَمَّدٍ اثْنَیْ عَشَرَ أَسَامِیَ مَکْتُوبَةً بِإِمَامَتِهِمْ وَ أَسَامِی آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ ثُمَّ قَالَ یَخْرُجُ مِنْ صُ وَ اللَّوْحِ

 75ابْنِی سَبْعَةٌ مِنَ الْأَوْصِیَاءِ فِیهِمُ الْمَهْدِیُّ.((

ی بعد از ))عر  کردم ای فرزند رسول خدا ! حضرت محمد )صلی اهلل علیه وآله(چه تعداد از اوصیا

ضددرت خودش را از شما عهد گرفته است ؟فرمودند: در صحیفه ]نازل شده از آسمان[ و در لددوح ح

ر رانشددان ذکدداهلل علیها( دوازده اسم مکتوب گردیده که نام آن ها و نام پدددران و ماد فاطمه )سالم

ی شده است .سپس فرمود : از فرزندم محمد ،هفت وصی متولد می شود که در میان آن هددا مهددد

 می باشد .((

 .قرائن داللت کننده بر حصر در الفاظ و هیئت جمله11

شان دهنده انحصار و تمامیت مفهوم است .این قرائن گاهی لفظی گاهی در جمله ای قرائنی وجود دارد که ن

مشخص مانند )انما( و یا )اال( می باشد و گاهی در نحوه چیدمان جمله خود را نشان می دهد که در اصطالح 

هایى وجود دارد که فنی بدان )فهم انحصار توسط هیئت( نام نهاده اند  .مشهور آن است که براى حصر واژه

فاصله شدن ضمیر  -4بل اضرابى  -3انما  -2االى استثنائیه)در جمله منفی(  -1آنها عبارتند از:  بعضى از

 76.مقدم شدن مفعول بر فعل و فاعل -6معرفه شدن مسند الیه با الف و الم  -5فصل بین مبتدا و خبر 

شود و افاده حصر ییی است که در کالم منفی و بعد از ادات نفی آورده م "اال"ی حصری به معنای "االّ"

طهارت، نماز . مثل ال صالة اال بطهور.که منحصرا نماز صحیح، نماز با طهارت است ونماز بى 77نماید.می

نیست. فاصله شدن ضمیر فصل بین مبتدا و خبر نیز مفید حصر است. مانند اینکه گفته شود: )زید هو 

 ین مبتدا و خبر داللت دارد که فقط زید بهدر ب« هو»القائم(،) زید خودش ایستاده است( که آمدن ضمیر 
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تنهایى ایستاده است و سخن امام صادق )علیه السالم( که فرمود: )الکافور هو الحنوط ( تنها کافور براى 

شود.نمونه دیگرهنگامى که الف و الم بر مسند الیه یا مبتدا داخل شود داللت بر حصر حنوط استفاده مى

کند مانند التمرة خیر من جرادة یعنى جنس نس باشد که داللت بر جنس مىنماید خواه الف و الم جمى

 78یا الف و الم استغراق و عمومیت مانند الحمد للّه یعنى همه حمدها براى خداست. خرما از ملخ بهتر است

 ن انحصاری توادر روایات وارد شده از اهل بیت علیهم السالم با قرائنی مشخص در لفظ و ساختار جمله م

 بیان اوصیاء و ائمه را در عدد دوازده به دست آورد .به عنوان نمونه:

 79اثْنَا عَشَرَ الْأَئِمَّةُ بَعْدِی الف. 

های استغراق محسوب می شود .در علم  "ال")ال( در کلمه )االئمة( داللت بر جنس دارد و از زمره ی  

گونه موارد می توان به جای )ال( عبارت )کل(  معانی وبیان و اصول فقه این نکته تذکر داده شده که در این

واین روایت به صراحت در لفظ اشاره به این نکته دارد که  تمام 80را به کار برد و داللت بر حصر را فهمید .

 مصادیق امامت منحصر در عدد دوازده می باشد .

 81ائِیلَ.اثْنَا عَشَرَ کَعِدَّةِ نُقَبَاءِ بَنِی إِسْرَ ب. الْخُلَفَاءُ بَعْدِی

در این روایت نیز )ال( استغراق وجود دارد که داللت بر انحصار مصداق نموده است .و حتی اگر برخی 

را از ابزار فهم انحصار ندانند ،اما قائل به این هستند که با وجود قرینه می "ال استغراق "برخالف نظر مشهور 

ه به دوازده نقیب بنی اسرائیل آشکارا تاکیدی بر که ادامه روایت و اشار82تواند داللت بر حصر داشته باشد .

 انحصار عدد خلفا و اوصیای بعد از حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله در عدد دوازده دارد .  
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ولُ اللَّددهِ ص نَددصَّ رَ الَّذِینَ ج. عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ: ... یَا جَابِرُ إِنَّ الْأَئِمَّةَ هُمُ سددُ

امِیَ مَاءِ وَجَدددْتُ أَسددَ هُمْ مَکْتُوبَددةً بِالْإِمَامَةِ وَ هُمُ الْأَئِمَّةُ الَّذِینَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَى السددَّ

مُحَمَّدٌ وَ جَعْفَرٌ وَ مُوسَى وَ عَلِیٌّ وَ  عَلِیٌّ وَ سِبْطَاهُ وَ عَلِیٌّ وَ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ بِالنُّورِ اثْنَا عَشَرَ اسْماً مِنْهُمْ

ةِ وَ اللَّهِ مَددا یَدَّعِیددهِ مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُجَّةُ الْقَائِمُ فَهَذِهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ الصَّفْوَةِ وَ الطَّهَارَ

 83 إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهأَحَدٌ غَیْرُنَا إِلَّا حَشَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ 

یدده و ى اللَّه علکسانى هستند که رسول خدا صلّفقط : ...اى جابر امامان امام باقر علیه السالم فرمود

سمان برده ایشانند امامانى که آن حضرت فرمود: چون به آفقط آله بر امامتشان تصریح فرموده، و 

دو سددبط  وکه دوازده نام بود؛ و آنهددا علددى شدم اسامى ایشان را بر ساق عرش به نور نوشته دیدم 

 )من(، و على و محمد و جعفر و موسى و على و محمد و على و حسن و حجت قددائم بودنددد، پددس

نکنددد  اینهایند امامان از اهل بیت صفوت و طهارت، به خدا سوگند جز ما هیچ کس ادعاى امامددت

 مگر اینکه خداوند او را با شیطان و لشکرش محشور فرماید.

 در این روایت سه عبارت وجود دارد که داللت بر حصر را نشان می دهد :

 *االئمة

 **هم الذین 

 ***واهلل ما یدعیه احد غیرنا اال حشره اهلل تعالی مع ابلیس و جنوده 

 ی شود.استغراق دارد و معنای کل و تمامیت مصادیق از آن فهمیده م"ال"عبارت اول که داللت بر 
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صر دارد بر ح ب ضمیر فصل می باشد که میان اسم و خبر فاصله انداخته است و داللتعبارت دوم که از با

و  محمد نص حضرت .یعنی حضرت باقر علیه السالم فرموده اند : تنها و تنها ائمه  کسانی هستند که از طرف

آن  رمایند :فر می داللتی دارند و این فقط  دوازده نفر هستند .و توجه گردد که بالفاصله در تاکید انحصا

نه یکی  متر وکائمه کسانی هستند که نامشان در عرش وجود داشته و آن ها دوازده نام بوده اند نه یکی 

ردن اسم ار با آوبومین بیشتر .و باز جهت تاکید در تعداد ائمه نام آن ها را یکی یکی بیان می کنند .و برای س

 اشاره )فهذه( تاکید دیگری نموده اند .

نفی شده م"ما"ا بی استثناء است که در جمله ای منفی قرار دارد و ابتدای آن "اال"نیز دارای عبارت سوم 

یر یچ کسی غهست : نیز داللت بر حصر امامت درعدد دوازده دارد چرا که بیان روایت چنین ا "اال "است .این

 اید .اینی نممش محشور از این دوازده نفر ادعای امامت نمی کند مگر اینکه خدا او را با ابلیس و لشکر

ه نفر ین دوازدااگر فردی غیر از ) معنایش این می شود که :االی استثنا  فهم حصر ازعبارت با توجه به 

  مود .صور نو از این روی نمی توان امامی غیر از دوزاده نفر ت(ادعای امامت کند باطل خواهد بود .

 . تعداد ائمه علیهم السالم به تعداد بروج 12

و 84 (إِنَّ عَدَدَهُمْ بِعَدَدِ الْبُرُوجِ )در روایاتی وارد شده است که تعداد ائمه علیهم السالم به تعداد بروج می باشد 

و مشخص بوده و نمی توان بر آن افزود یا کم نمود ،تعداد 85همانگونه که تعداد بروج را دوازده عدد دانسته 

ه وآله نیز مشخص و توقیفی می باشد .البته در اینکه معنای ائمه و خلفای بعد از حضرت محمد صلی اهلل علی

بروج چیست اختالفی وجود دارد و برخی از مفسرین آن را پذیرفته و برخی منتقد آن هستند به عنوان 

 نمونه عالمه طبرسی در تبیین آن می گوید :
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الْبُرُوجِ(،  پس بروج منازل رفیعه و عالیه است خداوند سبحان سوگند یاد کرد بآسمان و فرمود )وَ السَّماءِ ذاتِ 

و مقصود در اینجا منازل خورشید و ماه و ستارگان است و آن دوازده برج است. ماه در هر برجى از آن دو 

 86روز و دو ثلث روز سیر میکند و خورشید در هر برجى یک ماه سیر میکند.

 عالمه طباطبایی نیز می فرماید:

به معناى هر چیددز پیدددا و ظدداهر  "برج "جمع برج است، و "بروج "کلمه "الْبُرُوجِ وَ السَّماءِ ذاتِ "

شود، براى این است کدده کاخهددا در نظددر تماشددا است، و اگر بیشتر در کاخهاى عالى استعمال مى

ها براى اى شکلى که در چارگوشه قلعهکنندگان و بینندگان ظاهر و هویدا است، ساختمان استوانه

وَ لَقَدْ جَعَلْنا  "فرماید:شود، و همین معنا منظور آیه است چون مىند نیز برج نامیده مىسازدفاع مى

 "بددروج "، پس مراد از کلمه"فِی السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَیَّنَّاها لِلنَّاظِرِینَ وَ حَفِظْناها مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ رَجِیمٍ

اینکدده بعضددى از مفسددرین بددروج را بدده  شودموضع ستارگان در آسمان است.با این بیان روشن مى

 87اند، درست نیست.دوازده برج اصطالحى علم نجوم معنا کرده

د این ایت تعدابر روبه هر روی اگر چه مفسران در تعیین معنای بروج با یکدیگر اختالف دارند اما اینکه بنا

 ارد.همیت دعدد برای ما ا و در این جابروج به هر معنایی که باشد دوازده است اشکالی وجود ندارد 

 نتیجه

با توجه به قرائن متعدد مشخص گردید که تعداد اوصیا و ائمه بعد از حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله تا روز 

قیامت دوازده نفر بیشتر نیستند و اولین آن ها حضرت علی علیه السالم و آخرین آن ها حضرت مهدی علیه 

حکومت افرادی را تصور نماید که در درجه ائمه گذشته نیستند اما  و اگر کسی بخواهدالسالم می باشد .

پیرامون جانشینان حضرت رسول گذشته  روایاتبیان که  باطل بوده چرالیاقت جانشینی را دارند .این تصور 
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، «ولی»، «وصی»های واژه روایات ، در آن«امام»وه بر شمول واژه اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم است. عال

برخی و انحصار در این واژگان نیز راه دارد . باید توجه داشت که نیز آمده است. « امیر»و « حجة»، «خلیفه»

اصطالحات منحصر به پیامبران است؛ مثال اطالق لفظ نبی بر ائمه علیهم السالم صحیح نیست، اما برخی 

ی این تعابیر با وجود گسترهو ی برگزیده الهی مشتر  است. بین تمام أولیا« خلیفه»و « حجت»دیگر مانند 

اند و راه هرگونه توجیه و تحلیلی مبنی بر ادعای جانشینی ، ولو بدون عنوان معنایی در مصداق حصر شده

بندد.در نتیجه کسی نمی تواند ادعا نماید که روایات اشاره به انحصار امامت در عدد دوازده دارد امامت را می

 ال من تنها وصی و یا خلیفه هستم .چرا که به صراحت انحصار در واژه گان مختلف ارائه گردیده است .و مث

افراد صورت گرفته است یعنی می توان 88در این جا حصر اضافی  و همچنین اگر فردی دیگر گمان کند

اد عدد دوازدهی می و صراحت قرائن در این است که مرسخن او نیز بی دلیل بوده دیگری را نیز داخل نمود 

باشد که نمی توان بر آن فرد دیگری افزود .همانگونه که نمی توان انحصار تعداد ماههای سال در عدد دوازده 

 را تغییر داده و حصر اضافی تلقی نماییم .

  

                                                           
ما »است، مانند: . حصر حقیقی، مقابل حصر اضافی و به معنای اثبات حکم برای موضوعی و نفی حکم از غیر آن  88

، که در مثال اول، «وسلّمآلهوعلیهاهللما خاتم االنبیاء ااّل محمّد صلی»و « واجب الوجود لذاته االّ اهلل تبارک و تعالی

ط ودن فقبوجوب لذاته فقط برای خداوند اثبات و از غیر او نفی گردیده است، و در مثال دوم، صفت خاتم انبیا 

 .شده است برای پیامبر اسالم ثابت

مانند:  حصر اضافی، مقابل حصر حقیقی و به معنای اثبات حکم برای موضوعی و نفی آن از برخی از غیر آن است،

  .﴾الرُّسُلُ قَبْلِهِ ِمنْ خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ اِالّ  مَُحمَّدٌ وَما﴿

ی نیست، بلکه به نفی صفت خاص -یر از رسالت غ -وسلّم آلهوعلیهاهللاین آیه در صدد نفی همه صفات پیامبر صلی

وسلّم بر این باور بودند که وی جاودانه است و آلهوعلیهاهللمؤمنان[[ درباره پیامبر صلی|نظر دارد، زیرا برخی ]]

وسلّم فقط یک فرستاده است آلهوعلیهاهللفرماید: پیامبر صلیرود. آیه در مقام رفع این شبهه میهرگز از دنیا نمی

 .کند نه سایر صفات او رانیست؛ یعنی فقط جاودانگی او را نفی میو همیشگی 
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